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النصوص: كانغ جونغ يوون

َيراُن الطَّ

ِبوا�ِسَطِة اْلبالوناِت





فيما كاَن اْلوالُِد نائِمًا، اْقَتَرَبْت ِمْنُه اْبَنُتُه 
غيَرُة قائَِلًة: »َأبي، اْنَهْض يا َأبي«. الصَّ

ْك ساِكنًا. ِعْنَدها،  َوَلِكنَّ اأَلَب َلْم ُيَحرِّ
غيَرُة قائَِلًة: »إِذًا،  َتْمَتَمِت اْلَفتاُة الصَّ

َيِجُب َعَليَّ َأْن َأْلَعَب بُِمْفَردي«.



َل،  ْرَج اأَلوَّ َفَتَحِت اْلَفتاُة الدُّ
باٍت  َوَأَخَذْت ِمْنُه بِْضَعَة ُمَكعَّ

َوِهَي َتَتساَءُل: »َهْل َأْصَنُع 
َحديَقَة َحَيواناٍت؟«.

ْرَج الّثاني،  ُثمَّ َفَتَحِت الدُّ
ْلويِن  َوَأَخَذْت ِمْنُه َأْقالَم التَّ

ُمَتسائَِلًة: »َهْل َأْرُسُم َأبي 
َوُهَو نائٌِم؟«.

ِم اأَلْعداِد  ُن الّطالُِب ِمْن َتَعلُّ ِة، بَِحْيُث َيَتَمكَّ ْرتيبِيَّ َلَقْد َتمَّ اْستِْعماُل اأَلْعداِد التَّ
َة. ِل، الّثاني، الّثالِِث – في َتَسْلُسٍل َرْقِميٍّ ِعْنَدما َيْقَرُأ اْلِقصَّ ِة – اأَلوَّ ْرتيبِيَّ التَّ

ْرَج الّثالَِث،  َوَلِكنَّها حيَن َفَتَحِت الدُّ
اْكَتَشَفْت ُوجوَد بالوناٍت في داِخِلِه.



ِعْنَدها، قاَلْت َوِهَي َتْشُعُر 
عاَدِة: »َسَأْنُفُخ َهِذِه  بِالسَّ
اْلبالوناِت بُِكلِّ ِقواَي«.

أووف، أووف.



َوُسْرعاَن ما َنَفَخِت 
ْوِن  َل ذا اللَّ اْلبالوَن اأَلوَّ

اأَلْحَمِر َفاْرَتَفَع عالِيًا، َوَتبَِعُه اْلبالوُن الّثاني ذو 
ْوِن اأَلْصَفِر. اللَّ

ُثمَّ َلِحَق بِِهما اْلبالوُن الّثالُِث 
ْوِن اأَلْخَضِر. ذو اللَّ

ِل، الّثاني، الّثالِِث – ُيتيُح َفْهَمها. َكما َأنَّ َتْسِمَيَة  ِة – اأَلوَّ ْرتيبِيَّ إِنَّ َتْكراَر اأَلْعداِد التَّ
. َسْلُسِل اْلَمْنِطِقيِّ َف إِلى التَّ َعرُّ اْلبالوناِت بِاالْعتِماِد َعلى َأْلوانِها ُيتيُح لِْلقاِرِئ التَّ



َوَبْعَد َوْقٍت َقصيٍر، اْمَتأَلَ 
َنِة،  اْلَبْيُت بِاْلبالوناِت اْلُمَلوَّ

َوَبَدَأ َيْرَتِفُع َعْن َسْطِح 
اأَلْرِض َشْيئًا َفَشْيئًا.



غيَرُة ِمّما َحَصَل، َوقاَلْت: َتفاَجَأِت اْلَفتاُة الصَّ
»َهذا ُمْدِهٌش! إِنَّ َبْيَتنا َيطيُر! َأبي، اْنَهْض 

بُِسْرَعٍة َواْنُظْر إِلى ما َيْحُصُل. اْسَتْيِقْظ يا َأبي«.
َوَلِكنَّ اأَلَب َظلَّ غاِرقًا في َنْوٍم َعميٍق.



حاِب، اْرَتَفَع اْلَبْيُت عالِيًا، َفْوَق السَّ

َوطاَر َفْوَق ِمياِه اْلَبْحِر.َوَأْعلى ِمَن اْلُبيوِت.



ْمُس َتْغُرُب، قاَلِت اْلَفتاُة  َوحيَن َبَدَأِت الشَّ
زوِل.  غيَرُة: »ِمَن اأَلْفَضِل َأْن ُأْسِرَع بِالنُّ الصَّ

َوَلِكْن، َكْيَف َسَنْنِزُل إِلى اأَلْرِض؟«.

»َوَجْدُتها! ُهناَك َطريَقٌة واِحَدٌة!«.



َوَبَدَأِت اْلَفتاُة بَِوْخِز اْلبالوناِت بِاإِلْبَرِة.
ُل - بووم! اْلبالوُن اأَلوَّ

اْلبالوُن الّثاني – بووم!

اْلبالوُن الّثالُِث - بووم!



ها،  َوما إِِن اِْنَفَجَرِت اْلبالوناُت ُكلُّ
قوِط إِلى  َحّتى َبَدَأ اْلَبْيُت بِالسُّ

اأَلْسَفِل بُِسْرَعٍة فائَِقٍة.

أ

و

و

و

ه

!



اًل! بووم؛ ها َقْد َسَقَطِت اْلُجْدراُن َأوَّ

َفقاَل اأَلُب َوَقِد اْسَتْيَقَظ ِمْن َنْوِمِه َمْذعورًا: 
ُة؟!«. جَّ ه، ما َهِذِه الضَّ »آٍه، يا اللَّ

ْقُف.                           َوثالِثًا، َسَقَطِت اْلِمْدَخَنُة. بووم!! ثانِيًا، َسَقَط السَّ



ِعْنَدها، َبَدَأ اأَلُب َيُحكُّ َرْأَسُه ُمحاِواًل َمْعِرَفَة ما 
َحَصَل، َوُهَو َيْسَأُل: »َأْيَن َنْحُن؟ ماذا َجرى؟ إِنَّ َهذا 

َلْيَس َمْوِقَع َبْيتِنا!! َكْيَف َسَنعوُد؟«.



َوما ِهَي إاِلَّ َلَحظاٌت، َحّتى َبَدَأِت اْلَفتاُة 
ريَقُة  بَِنْفِخ اْلبالوناِت َمَع َأبيها. َفَهِذِه ِهَي الطَّ
حيِح. اْلَوحيَدُة إِلعاَدِة اْلَبْيِت إِلى َمْوِقِعِه الصَّ



، َوإِْدراُك َمْعنى اْستيعاُب اْلَمْفهوِم اْلِحسابِيِّ

 

ِة في ِسياٍق ُمَتَسْلِسٍل َوُمَتتابٍِع ْرتيبِيَّ اأَلْعداِد التَّ

َنْوعاِن:  َواأَلْعداُد  َأْعدادًا.  اأَلْرقاِم  َعِن  ْعبيِر  لِلتَّ اْلُمْسَتْخَدَمُة  موُز  الرُّ ُتْدعى 
ٌة؛ َوَتُدلُّ َعلى  ِة اأَلْشياِء اْلَمْعدوَدِة، َوَأْعداٌد َتْرتيبِيَّ يَّ ٌة؛ َوَتُدلُّ َعلى َكمِّ َأْعداٌد َأْصِليَّ

َمْرَتَبِة اْلَمْعدوِد َأْو َمْوِقِعِه.
ْرَعِة الَّتي َفِهموا بِها  ِة بِالسُّ ْرتيبِيَّ َوَلدى َتْعليِم اأَلْوالِد اأَلْعداَد، َيْصُعُب َعَلْيِهم َفْهُم اأَلْعداِد التَّ
ْسَبِة إَِلْيِهم،  َة َأْكَثُر َتْعقيدًا بِالنِّ ْرتيبِيَّ َبُب في َذلَِك إِلى َأنَّ اأَلْعداَد التَّ َة. َوَيعوُد السَّ اأَلْعداَد اأَلْصِليَّ

ُلها. ُرها َوَتَخيُّ َوَيْصُعُب َعَلْيِهم َتَصوُّ
بِحاَجٍة  َفُهْم  َصحيٍح،  بَِشْكٍل  ِة  َواأَلْصِليَّ ِة  ْرتيبِيَّ التَّ اأَلْعداِد  اْستِْخداِم  ِمَن  اأَلْوالُد  َن  َولَِيَتَمكَّ
اْلَهَدَف  َأنَّ  ِفْكَرِة  اْستيعاُب  بِإِْمكانِِهم  ُيْصبُِح  بَِحْيُث  َجيِّدًا،  ِمْنها  ُكلٍّ  َمْدلوِل  َفْهِم  إِلى  اًل  َأوَّ
اْستِْخداِم  ِمَن  اْلَهَدِف  َعِن  َيْخَتِلُف  الّثالِث(  الّثاني،  ل،  )اأَلوَّ ِة  ْرتيبِيَّ التَّ اأَلْعداِد  اْستِْخداِم  ِمَن 

ِة )واِحد، اْثنان، َثالَثة(. اأَلْعداِد اأَلْصِليَّ
ِخالِل  ِمْن  ِة  ْرتيبِيَّ التَّ َواأَلْعداِد  ِة  اأَلْصِليَّ اأَلْعداِد  َبْيَن  ْمييِز  التَّ ِمَن  اأَلْوالُد  ُن  َسَيَتَمكَّ َوِختامًا، 

ْوَعْيِن. َوبِالّتالي، َسَيْسَتطيعوَن َتْوظيَفها بَِطريَقٍة َصحيَحٍة. َمْعِرَفِة اْلَعالَقِة َبْيَن النَّ

1
2

3
4

5

ِة تيِبيَّ ْ ييُز الأَْعداِد التَّ َتْ

ِة. ْرتيبِيَّ ْعَبِة: َتْحديُد َمواِقِع اأَلْشياِء بِاْستِْخداِم اأَلْعداِد التَّ اْلَهَدُف ِمَن اللُّ
: ِوعاٌء ُزجاِجيٌّ َكبيٌر، َقَلٌم، ِقْطَعُة َوَرٍق َكبيَرٌة، تِْسُع ِقَطٍع َصغيَرٍة ِمَن  اْلَموادُّ

اأَلْوراِق، َثالُث ِمَظاّلٍت، َثالَثُة ُقّفازاٍت، َثالُث َرْبطاِت ُعُنٍق.

ِم اْلَوَرَقَة اْلَكبيَرَة إِلى تِْسَعِة ُمَربَّعاٍت ُمَتساِوَيٍة  َقسِّ
ْكِل الّتالي. ٍع َأَحَد اْلُقّفازاِت َأِو اْلِمَظاّلِت َكما َيْظَهُر في الشَّ َضْع َفْوَق ُكلِّ ُمَربَّ

ْرتيِب الّتالي. َأْو َرْبطاِت اْلُعُنِق بِالتَّ

غيَرِة ما َيلي: ُاْكُتْب َعلى ِقَطِع اأَلْوراِق الصَّ

اِْطِو ِقَطَع اأَلْوراِق التِّْسَع، َوَضْعها في اْلِوعاِء 
، َوَذلَِك َبْعَد َأْن َيرى اْلَوَلُد ما ُكتَِب  جاِجيِّ الزُّ
َعلى ُكلٍّ ِمْنها، َوَبْعَد ِقراَءِة اْلَكِلماِت بَِصْوٍت 
ِة األولى...«. عاٍل: »إِنَّني َأْطوي َوَرَقَة اْلِمَظلَّ

 ، جاِجيِّ َيْسَحُب ُكلُّ َوَلٍد ِقْطَعَة َوَرٍق ِمَن اْلِوعاِء الزُّ
َوَيْقَرُأ ما ُكتَِب َعَلْيها، ُثمَّ َيْأُخُذ اْلَغَرَض اْلُمناِسَب 

َلها َواْلَمْوجوَد َعلى اْلَوَرَقِة اْلَكبيَرِة.

ُة الّثالَِثُة اْلِمَظلَّ ُة الّثانَِيةُ  اْلِمَظلَّ ُة األولى  اْلِمَظلَّ

اْلُقّفاُز الّثالُِث اْلُقّفاُز الّثاني  ُل  اْلُقّفاُز اأَلوَّ

َرْبَطُة اْلُعُنِق الّثالَِثُة َرْبَطُة اْلُعُنِق الّثانَِيةُ  َرْبَطُة اْلُعُنِق األولى 



ُل، الّثاين، الّثاِلُث الأَوَّ

ها. توَجُد في َأْدراِج ميني َجميُع اأَلْشياِء الَّتي ُتِحبُّ
َدْعنا َنرى ماذا يوَجُد في ُكلٍّ ِمْنها.

ِل ْرِج اأَلوَّ َنَعْم، في الدُّ
باٌت توَجُد ُمَكعَّ

ْرِج الّثاني َوفي الدُّ
توَجُد َأْقالُم َتْلويٍن

ْرِج الّثالِِث َأّما في الدُّ
َفُهناَك بالوناٌت

َزْت ميني، َوَبَذَلْت ُجْهدًا في َنْفِخ اْلبالوناِت. َركَّ
ْرتيِب. َوُسْرعاَن ما َبَدَأِت اْلبالوناُت َتْرَتِفُع بِالتَّ

ُل  َفها ُهَو اْلبالوُن اأَلوَّ
َوها ُهَو اْلبالوُن الّثاني َيْرَتِفُع!

َوها ُهَو اْلبالوُن الّثالُِث َيْرَتِفُع!
َيْرَتِفُع!

يوُر  طاَر َبْيُت ميني َفْوَق اْلَبْحِر، َفاْجَتَمَعِت اأَلْسماُك َوالطُّ
ُقْرَبُه لَِتْأُكَل ِقَطَع اْلَحْلوى.

َمَكُة اْلَخْضراُء ِهَي األولى. السَّ
ُقْل لي ما الّثاني؟ َوما الّثالُِث؟

إِنَّ اْلَبْيَت الَّذي طاَر في اْلَفضاِء َيْسُقُط.
اًل؟ َأيُّ ُجْزٍء ِمَن اْلَبْيِت َسَقَط َأوَّ

ْقُف ُهَو الَّذي َسَقَط في اْلَمْرَحَلِة الّثانَِيِة. كاَن السَّ
َأيُّ ُجْزٍء ِمَن اْلَبْيِت َسَقَط َأخيرًا؟
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ُل في اْلِكتاِب؟ ْسُم اأَلوَّ ما ُهَو الرَّ

اْلَحَيواناُت َتْنَتِظُم في َصفٍّ لِِشراِء اْلُمَثلَّجاِت.
ُل اْلَحَيواناِت، َأّما اأَلْرَنُب َفالّثاني. ُة ِهَي َأوَّ اْلِقطَّ

ُه اْلفيُل. َفما ُهَو اْلَحَيواُن الّثالُِث؟ آٍه، إِنَّ

ُل اأَلْشياِء الَّتي َتقوُم بِها ِعْنَدما َتْسَتْيِقُظ َصباحًا؟ ما ُهَو َأوَّ
ُل، فالّثاني، فالّثالُِث. ْرتيِب. اأَلوَّ ِل اأَلْشياَء بِالتَّ َسجِّ
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